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Voor vrijwilligers, sponsoren en iedereen die
Herberg Papilio een warm hart toedraagt.
Nieuwsbrief 12

November 2020

Belangrijke data
Wandeltocht Grand Tour de Bree 13 mei 2021 (onder voorbehoud)
Papilio week 17: 23 t/m 29 oktober 2021
Papilio week 18: nog niet vastgesteld

Terugblik afgelopen maanden
Door het coronavirus kon in oktober Papilio week 17 niet doorgaan. Deze
hebben we verplaatst naar oktober 2021. De Papilio week in mei willen we
door de onzekerheden rond het coronavirus niet door laten gaan. We
richten onze hoop op het najaar van 2021, om dan week 17 en week 18 te
laten plaatsvinden.

Huidige activiteiten
Spek de Kas actie Jumbo
De Spek de Kas actie van Jumbo heeft voor Stichting Herberg Papilio een
bedrag van €210,85 opgebracht. We bedanken iedereen hartelijk die aan
deze actie heeft bijgedragen.

Komende Activeiten
Wandeltocht Grand Tour de Bree
Het is nog onzeker of de wandeltocht Grand Tour de Bree op 13 mei 2021
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door kan gaan. Dat hangt af van de ontwikkelingen rond corona. We
houden jullie op de hoogte.
Kerststukjesactie
Het bestuur heeft samen met het Maasbrees Mannenkoor besloten de
kerststukjesactie niet te laten plaatsvinden, ook vanwege Covid 19.
Nieuwjaarsduik
En tenslotte moeten we het om dezelfde reden in het nieuwe jaar zonder
de editie van de Nieuwjaarsduik 2021 doen.
Hopelijk wordt de Nieuwjaarsduik van 2022 een topper.
We bedanken de deelnemers en de sponsors van de Nieuwjaarsduik heel
hartelijk en hopen hen in 2022 bij de volgende Nieuwjaarsduik te
verwelkomen.
Herberg Papilio week 17
Herberg Papilio weken 17 hebben we gepland in het najaar van 2021. We
proberen week 18 ook nog te realiseren, maar dat is nog onzeker. Hopelijk
zijn de ontwikkelingen rond virus en vaccinatie dan zodanig dat we weer
als vanouds onze Papilio weken kunnen organiseren.

Van het Bestuur
Omdat de uitreiking van de Ondernemersprijs 2020 van Peel en Maas niet
live door kon gaan vanwege corona zijn er in samenwerking met omroep
P&M twee tv opnames gemaakt om de ondernemers van Peel en Maas
toch een podium te bieden. De goede doelen van de afgelopen jaren
komen daar in ook aan bod, waaronder Herberg Papilio. Er is een filmpje
opgenomen in de herberg bij d'Ouffenhoff in Baarlo en er is een studio
opname geweest met Marjo van Megen. Op 8 en 15 december wordt het
uitgezonden. Kijken dus! Herberg Papilio komt aan bod in het tweede
gedeelte.
Het bestuur is bezig met het opstarten van een sponsorplan en we gaan
ons profileren op het online platform LinkedIn, om de naam Herberg
Papilio verder te verspreiden.
Het bestuur wenst alle vrijwilligers, sponsoren en iedereen die Herberg
Papilio een warm hart toedraagt
hele fijne feestdagen, ook in deze verwarrende tijd.
Blijf gezond en tot in 2021!
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